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Pantoprazol Teva 20 mg x 14 tabl.
 

Cena: 7,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 14 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent 123RATIO SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Pantoprazolum

Opis produktu
 

Wskazania:
Pantoprazol Teva należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej.
Substancją czynną leku jest pantoprazol, który blokuje “pompę” wytwarzającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu
w żołądku. Pantoprazol Teva stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (na przykład, takich jak zgaga,
kwaśne odbijanie) u dorosłych.
Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać
ból.
Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach
(kwaśne odbijanie).

Właściwości:
Leczy objawy choroby refluksowej przełyku, zgaga, kwaśne odbijanie.

Sposób użycia:
Zalecaną dawką jest jedna tabletka na dobę.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki 20 mg pantoprazolu na dobę.
W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 kolejnych dni.
Jeśli po upływie 2 tygodni pacjent nie nastapi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Pantoprazol Teva nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat z powodu braku informacji dotyczących
bezpieczeństwa w tej młodszej grupie pacjentów.

Przeciwskazania:
Nie należy przyjmować Pantoprazolu Teva z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takie jak inne inhibitory
pompy protonowej (np. omeprazol, lanzoprazol, rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna). Pantoprazol Teva można
stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek,
magnezu węglan lub ich połączenia).
Nie należy stosować leku Pantoprazol Teva u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,
przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem
tego leku.
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Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn.

Skład:
Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20mg pantoprazolu (22,6 mg pantoprazolu sodowego
półtorawodnego). Ponadto lek zawiera disodu fosforan bezwodny, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa,
magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksym etyloskrobia sodowa (typ A), k wasu metakrylowego i etylu
akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E172).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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